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Απόλυτα επιτυχημένη ήταν και η φετινή εκδήλωση της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, στον Πολυχώρο
View Hall στην Λ. Πάρνηθος. Όλοι γνωρίζουν ότι τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου λίγοι
είναι οι Ποτιδανειώτες που κατοικούν μόνιμα στο χωριό, έτσι όλοι όσοι μένουν μακριά από
αυτό και κυρίως στην Αθήνα ανταποκρίθηκαν με το παραπάνω στην πρόσκληση του
Συλλόγου, δείχνοντας για ακόμα μία φορά πως δεν ξεχνούν το χωριό τους και τους δεσμούς
που τους συνδέουν μ' αυτό.
Οι παραβρισκόμενοι συγχωριανοί
μας είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μεταξύ τους, να ανταλλάξουν τα νέα τους, να τα
πουν και να κανονίσουν το ραντεβού τους οι περισσότεροι για το αντάμωμα στο χωριό.
Πολλοί ήταν και αυτοί που αντάμωσαν και είδαν τα "νεότερα Ποτιδανειόπουλα".
Στο σύντομο χαιρετισμό του η πρόεδρος του Συλλόγου κα Νατάσα Παπαιωάννου
Χατζηπετρή, μετά τις καθιερωμένες ευχές για τη νέα χρονιά, αναφέρθηκε στην απόλυτα
επιτυχημένη δράση του Συλλόγου, που με το έργο που παράγει καταφέρνει να προβάλει το
χωριό μας και προσπαθεί να κρατά σε επαφή όλους τους χωριανούς μας.
Από την πρόεδρο του Συλλόγου αναφορά έγινε και στα κυριότερα από τα προβλήματα που
σήμερα αντιμετωπίζει ο Σύλλογος.
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας τα
τελευταία χρόνια οργανώνουμε μια μικρή ακόμα αποκριάτικη γιορτή στο μαγαζί του χωριού,
έτσι θα κάνουμε και φέτος μαζί με την κοπή της Πίτας για τους ελάχιστους μόνιμους
κατοίκους του χωριού μας. Ευκαιρία λοιπόν να έρθουν όσοι μπορούν για να ξαναζωντανέψει
το χωριό και να δώσουμε λίγη πνοή στο χωριό μας και το καφενείο μας που το χειμώνα
ερημώνει.
Ευχαρίστησε τους χορηγούς για τα ωραία δώρα που προσέφεραν και ιδιαίτερα τους: "ΜΕΓΑ
Α.Ε" που προσέφερε προϊόντα ατομικής υγιεινής, τον Θωμά Ρούμπα που προσέφερε
προσκλήσεις για το Allou! Fun Park, τον Λάκη Κωνσταντίνου που προσέφερε Μέλι, την
Μάντυ Βαβάτσικου που προσέφερε υπηρεσίες κομμωτήριου, και πολλούς άλλους.
Στην συνέχεια το λόγο πήρε Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Λάιος που χαιρέτησε όλους τους
χωριανούς για τις γιορτές και ευχήθηκε το αγαπημένο μας χωριό να μην μένει τόσο έρημο
στο μέλλον και να το αγκαλιάσουμε περισσότερο με την παρουσία μας. Έκανε ιδιαίτερη
αναφορά στην ερημιά στο καφενείο μας που αδυνατεί να καλύψει τα έξοδά του τους
χειμερινούς μήνες με πιθανά άσχημα αποτελέσματα κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε
μαρασμό όλο το χωριό μας. Όπως τόνισε ένα ανοικτό μαγαζί σημαίνει και χωριό με ζωή και
πως πρέπει να βοηθήσουμε όλοι με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας μας.
Στην συνέχεια ο Πάτερ Γεώργιος, σύζυγος της Αντωνίας Μηλιώνη, που μας τίμησε με την
παρουσία του, έκανε μια μικρή δέηση και ευλόγησε την Πίτα μας πριν η Πρόεδρος του
Συλλόγου μας κάνει την κοπή της.
Διάθεση και κέφι υπήρχε άπλετο τα οποία είναι τα βασικά συστατικά για να στηθεί ένα
όμορφο γλέντι. Και οι συγχωριανοί μας το αποδεικνύουν όταν βρίσκονται όλοι μαζί.
Ευκαιρία για διασκέδαση που δεν πήγε χαμένη. Ένα μικρό γλέντι που κράτησε μέχρι αργά
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το απόγευμα.
Το φλουρί βρήκε ο μικρός Κυριάκος Τσίγαλος που κέρδισε ένα τριήμερο στην Βίλα
Σκορπίος στην Άνδρο προσφορά της Άννας Ευσταθίου. Ελπίζουμε να είναι πάντα τυχερός.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται σ' όλους Καλή Χρονιά και ευχαριστεί όλους
όσους παραβρέθηκαν και ανανεώνει το ραντεβού μας όχι μόνο για του χρόνου αλλά να σας
έχει όλους δίπλα του στις μελλοντικές δράσεις που προγραμματίζει.
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